Dato: 20. november 2018

Blad nr. 54

Formandens initialer: bsl

Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalet
repræsentant, Bodil W. som sekretær

Afbud fra Jesper H.

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Carsten A.

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

Orientering om:
- Genbrugsbutikken: Formanden har rykket Lidl’s
advokat og administrationsselskab for endelig
afslutning af sagen.

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets repræsentant og kordegn

Inger Margrethe om:
- Deltagelse i kurser, dels GLS og øvrige kurser. Det
blev besluttet at fortsætte medlemsskab af GLS.
- Status i teenklubben, kirkeROD, børneklubben og
kom-og-syng-med.
- Spørgsmål om tidshorisont for udskiftning af
personalets computere. Aftales med formand og
økonomiudvalg.
Henrik om:
- Messy church-kursus i januar.
- Planlægning af ”mediemod” 20. marts.
- EA bedeuge i 2019 sammen med menigheder i
Rødovre mv.
- Kursus i Godly Play, brugt i dag i børneklubben.
- Drømmer om skrivepult med krukke med bedesedler
på kirketjenerpladsen i kirken.
Ingelise: Tak til afgående MR-medlemmer og
velkommen til nye.

5

Ansøgning om forlængelse af lejemål i
bofællesskab

HØ-udvalget bemyndiges til at tage stilling til evt.
forlængelse af lejemål i op til et år og evt. kortere tids
fremleje af værelser.

6

Stående udvalg – status for projekter af
betydning for regnskab 2018

MR ønsker fortsat at have en hjertestarter og at den
skal være udenfor. SU arbejder videre med reparation
mv. på dette års budget.

7

Økonomi – kort status for 2018

Formanden bemyndiges til at overføre evt. overskud
på regnskab 2018 til Projekt Greater Love før årets
udgang. Dog reserveres midler til reparation af
ovenlys i hall.
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8

Julehilsen til ansatte

---

9

Tak til afgående MR medlemmer

Tak til afgående MR-medlemmer.

10 Eventuelt

---

11 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.19.26

Underskrifter:

Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Tonny Gissel Jensen

Steen Asbjørn Nissen

Margit Nielsen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Irene Rønn Lind

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

